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ΦΘΟΡΗΟ 
 

 Ιρλνζηνηρείν ην νπνίν  ζπρλά πεξηέρεηαη ζε λεξό 

θαη ζε ηξνθέο εληειώο θπζηθά  

 

 Μπνξεί λα κεηώζεη έσο 45% ηελ  εκθάληζε ηεο 

ηεξεδόλαο 

 

 



ΣΔΡΖΓΟΝΑ 

 Χρόνια μολυςματικι νόςοσ που προκαλεί τθν καταςτροφι των δοντιών 
 

 Για να αναπτυχκεί χρειάηεται τα δόντια, τουσ υδατάνκρακεσ και τα 
μικρόβια 
 

 Ο streptococcus mutans μεταβιβάηεται ςτο παιδί ςυνικωσ από τθ μθτζρα 
ι από το άτομο που το φροντίηει 
 

 Αυτό ςυμβαίνει κάπου μεταξφ 19 και 28 μθνών και θ περίοδοσ αυτι 
ονομάηεται << παράκυρο τθσ μόλυνςθσ>> 

 
 Ο βακμόσ μόλυνςθσ τθσ μθτζρασ  επθρεάηει άμεςα τον βακμό μόλυνςθσ 

του παιδιοφ  



   Μεηά από έξεπλεο δεθαεηηώλ έγηλε θνηλή 

πεπνίζεζε πιένλ όηη ε ηεξεδόλα δεκηνπξγείηαη 

θαη εμειίζζεηαη από κηα αξρηθή κνξθή (αξρόκελε 

ηεξεδόλα), ε νπνία εάλ αληηκεησπηζζεί έγθαηξα 

θαη θαηάιιεια κπνξεί λα ζηακαηήζεη 



  Η εηζαγσγή ηνπ θζνξίνπ ήηαλ ίζσο ε ζεκαληηθόηεξε θίλεζε ζηα 

πιαίζηα ηεο κε ρεηξνπξγηθήο αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο 

 

  Η αξρή έγηλε κε ηε θζνξίσζε ηνπ λεξνύ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 40 θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε ρξήζε θζνξηνύρσλ 

ζθεπαζκάησλ νδνληόπαζηαο, δηαιπκάησλ θαη βεξληθηώλ 



Ζ ρνξήγεζε ηνπ θζνξίνπ γίλεηαη                       

κε δύν  βαζηθνύο ηξόπνπο 

 
  Από ζπζηήκαηνο ρνξήγεζε (θζνξίσζε ηνπ λεξνύ, ιήςε 

δηζθίσλ θζνξίνπ θαη άιιεο θπζηθέο πεγέο) 

 

  Τνπηθή ρνξήγεζε (θζνξίσζε ησλ δνληηώλ κε θάπνην 

ζθεύαζκα γέιεο ή βεξληθηώλ, κέζσ ηεο νδνληόπαζηαο ή 

ηνπ ζηνκαηηθνύ δηαιύκαηνο)                                          





 

  Απνηξέπεη ηελ απαζβέζησζε ησλ δνληηώλ 

 

  Βνεζά ζηελ ελαζβεζηίσζε ηνπο δεκηνπξγώληαο 

ζθιεξόηεξε επηθάλεηα ε νπνία δελ δηαιύεηαη εύθνια από 

ηα νμέα πνπ παξάγνληαη κε ηε ιήςε ηξνθήο 

 

  Αλαζηέιιεη ην κεηαβνιηζκό ησλ κηθξνβίσλ ηεο ηεξεδόλαο  

 

 Τν θζόξην βειηηώλεη ηελ δνκή ησλ θξπζηάιισλ ηνπ 

απαηίηε  ζηελ αδακαληίλε κεηαηξέπνληαο πδξνμπαπαηίηε 

ζε θζνξηναπαηίηε  

 

 

 



 
 

   ηελ Κύπξν δελ ιακβάλνπκε αξθεηό θζόξην κε 

ην πόζηκν λεξό  (βξύζε ή εκθηαιωκέλν) γη'απηό 

πξέπεη λα ην ιακβάλνπκε από άιιεο πεγέο  



Δίλαη βιαβεξό γηα ηελ πγεία ην 

θζόξην? 

 
 Καζόινπ εάλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζσζηέο πνζόηεηεο. 

Ιδηαίηεξα ζηελ Κύπξν όπνπ ην λεξό δελ πεξηέρεη 

ηθαλνπνηεηηθή πνζόηεηα θζνξίνπ δελ παξνπζηάδνληαη 

πξνβιήκαηα. 

 

 Ο νδνληίαηξνο ζαο ζα απνθαζίζεη πνηεο είλαη νη αλάγθεο 

ηνπ παηδηνύ ζαο ζε θζόξην 



Δλδεδεηγκέλε Ζκεξήζηα Πνζόηεηα Φζνξίνπ  

6 κελώλ – 3 εηώλ                          0.25mg 

 

3 εηώλ – 6 εηώλ                             0.5mg 

 

6 θαη άλσ                                       1mg 



Δίλαη επηθίλδπλν ην θζόξην? 

    Κάζε νπζία πνπ κπαίλεη ζηνλ νξγαληζκό καο π.ρ. ζίδεξν, 

ηώδην, βηηακίλεο, νμπγόλν, αθόκα θαη ην λεξό κπνξεί λα είλαη 

βιαβεξή ζε κεγάιεο δόζεηο αιιά σθέιηκε ή θαη απαξαίηεηε 

ζε ρακειέο δόζεηο. Τν ίδην θαη ην θζόξην.  



Πξνθαιεί θαξθίλν, άζζκα, δηαηαξαρέο ζην ζπξενεηδή, θαηάγκαηα 

νζηώλ, ζύλδξνκν Down ή άιια ηαηξηθά πξνβιήκαηα? 

 ΟΦΙ 

 Γίλνληαη ζπλερώο έξεπλεο από δηεζλείο αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνύο ( 

Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Υγείαο, Centre of Disease Control and Prevention, 

National Cancer Institute in the USA, American Cancer Association θαη 

πνιινί άιινη ) 



 Γελ ππάξρνπλ επηζηεκνληθέο έξεπλεο πνπ λα δείρλνπλ 

νπνηαδήπνηε ζρέζε αλάκεζα ζε απμεκέλα πεξηζηαηηθά 

θαξθίλνπ, αιιεξγίεο, αξζξίηηδεο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο 

αζζέλεηεο κε ηελ πξνζζήθε θζνξίνπ ζην λεξό. Η ζπρλόηεηα 

ησλ αζζελεηώλ απηώλ είλαη ε ίδηα όπσο ζε ρώξεο ζηηο νπνίεο 

δελ γίλεηαη θζνξίσζε ηνπ λεξνύ 

 

  Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο ρξήζεο ηνπ θζνξίνπ κε θάπνηα 

αζζέλεηα όηαλ ην θζόξην ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζσζηή δόζε! 

 

 



Πωο κπνξεί ην παηδί λα ιακβάλεη θζόξην? 

 
1) Φξήζε νδνληόθξεκαο (μεθηλά από ηελ ειηθία ησλ 2 

εηώλ) 

2) Σηνκαηηθό δηάιπκα ζπκπιεξώκαηα θζνξίνπ ( δηζθία 

ζηαγόλεο)  

3)  Φζνξηώζεηο ζην νδνληηαηξείν 2 -4 θνξέο ηνλ ρξόλν 

αλαιόγσο ησλ αλαγθώλ ηνπ παηδηνύ 

 



ΦΘΟΡΗΩΖ 

 Τνπηθή εθαξκνγή θζνξίνπ ζηα δόληηα ζε κνξθή ηδει ή 

αθξνύ ή βεξληθηνύ 

 

 Η ηνπηθή εθαξκνγή ηνπ ιόγσ ηεο ππθλήο ζπγθέληξσζεο 

δεκηνπξγεί ξεδεξβνπάξ θζνξίνπ ζην ζάιην ην νπνίν 

δηαηεξείηαη ζε ςειά επίπεδα θαη δξα ζηα δόληηα κέρξη θαη 

6 κήλεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΦΘΟΡΗΑΖ 

 Πάζεζε ησλ δνληηώλ πνπ επεξεάδεη ηελ αδακαληίλε θαη εκθαλίδεηαη κε 

ηελ κνξθή άζπξσλ ή θηηξηλoθαθέ θειίδσλ  

 

 Οθείιεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή ιήςε πεξηζζόηεξεο πνζόηεηαο θζνξίνπ 

από ηελ ηδαληθή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεκαηηζκνύ ησλ δνληηώλ 

 

 Κξίζηκε ειηθία από γέλλεζε έσο 3 αιιά θάπνηε θαη σο 5 ρξνλώλ 

 

 Γελ κπνξεί λα ζπκβεί από ηε θζνξίσζε ζην ηαηξείν  αιιά κόλν αλ ην 

παηδί ην θαηαπίλεη θαη κέζσ ηνπ αίκαηνο θζάζεη ζηα κόληκα δόληηα όηαλ 

απηά δηαπιάζνληαη 





Ση πξέπεη λα θάλω αλ ην παηδί κνπ θαηαλαιώζεη κεγάιε 

πνζόηεηα θζνξηνύραο νδνληόθξεκαο 

 Η ηνμηθή δόζε πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 5mg/kg 

 

 Έλα παηδί 15 kg πξέπεη λα θαηαλαιώζεη 1 ½  ζσιελάξην νδνληόθξεκαο ησλ 

50 ml κε πεξηεθηηθόηεηα θζνξίνπ 1000ppm γηα λα θηάζεη ζε απηά ηα 

επίπεδα 

 

 Φνξήγεζε γάιαθηνο θαη ζπκβνπιή γηαηξνύ 

 



ΜΖΝ ΞΔΥΝΑΣΔ!  

ΣΗΠΟΣΑ ΓΔΝ ΑΝΣΗΚΑΘΗΣΑ ΣΟ ΒΟΤΡΣΗΜΑ 





 N2O/O2 

Δρ Μαντώ Αγγελίδου, DDS 



Πξωηνμείδην ηνπ αδώηνπ N2O/O2 
 (Αέξην ηνπ Γέιηνπ ) 

 Αλαθαιύθζεθε ην 1793 από ηνλ Άγγιν επηζηήκνλα Joseph Priestly 

θαη από ηόηε παξακέλεη έλα από ηα πην επξέσο δηαδεδνκέλα 

αλαηζζεηηθά ζηελ ηαηξηθή θαη νδνληηαηξηθή 

 

 Σαλ γεληθό αλαηζζεηηθό είλαη πνιύ αδύλακν θαη γη'απηό  

ρξεζηκνπνηείηαη  ζε ζπλδπαζκό κε άιια δπλαηόηεξα αλαηζζεηηθά 

αέξηα.  

 

 Σηελ νδνληηαηξηθή ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό κε νμπγόλν γηα 

κεξηθή λάξθσζε θαη ζρεηηθή αλαιγεζία θαη ζπλήζσο ζηνπο 

παηδηαηξηθνύο αζζελείο 



Πξωηνμείδην ηνπ αδώηνπ N2O/O2 
(Μαζθνύια & Γειωηνπνηό αέξην ) 

 Μείγκα αεξίσλ ( νμπγόλνπ θαη πξσηνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ) πνπ 

ηνπνζεηείηαη κε κάζθα ζηε κύηε ηνπ παηδηνύ.  

 

 Όζν εηζπλέεηαη πξνθαιεί επράξηζην αίζζεκα ραιάξσζεο θαη 

επθνξίαο 

 

 Με ηε δηαθνπή ηεο εηζπλνήο θαη ηηο πξώηεο εηζπλνέο αηκνζθαηξηθνύ 

αέξα ην αέξην απηό εμαθαλίδεηαη από ην ζώκα θαη ν νξγαληζκόο 

επαλέξρεηαη ακέζσο ζε θπζηνινγηθά επίπεδα 



Ο αζζελήο παξακέλεη μύπληνο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ρνξήγεζεο ηνπ πξωηνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ 





ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖΝ AAPD 

 Τν πξσηνμείδην ηνπ αδώηνπ είλαη έλα άρξσκν θαη βαζηθά άνζκν 

αέξην κε κηα πνιύ ειαθξηά γιπθηά κπξσδηά 

 

 Δίλαη έλαο απνηειεζκαηηθόο αλαιγεηηθόο θαη αγρνιπηηθόο 

παξάγνληαο θαη πξνθαιεί θαηαζηνιή ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ 

ζπζηήκαηνο θαη επθνξία κε ειάρηζηε επίδξαζε ζην αλαπλεπζηηθό 

ζύζηεκα 

 

 Απνξξνθάηαη από ηνπο πλεύκνλεο θαη απνβάιιεηαη κε ηελ αλαπλνή 

βαζηθά ακεηάβιεην. Ληγόηεξν από 0.004% κεηαβνιίδεηαη  από ηνλ 

νξγαληζκό 

 



   Η αλαιγεζία κε πξσηνμείδην ηνπ αδώηνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

εδώ θαη πεξίπνπ 160 ρξόληα, απνηειεί  ηελ πην ήπηα 

θαξκαθνινγηθή αλαιγεζία ζηελ νδνληηαηξηθή θαη είλαη 

ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΣΟΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΟΟ ΚΑΗ ΑΠΟ 

ΣΖΝ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΠΑΗΓΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΓΔΝΗΚΖ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ 



ΠΡΟΤΠΟΘΔΖ ΠΑΝΣΑ ΟΣΗ Ο ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΟ 

ΔΥΔΗ ΣΖ ΓΝΩΖ, ΣΖΝ ΔΞΑΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΝΑ ΣΟ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗ 



ΠΟΣΔ  ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ? 

 Γηα λα κεηώζεη ηελ αλεζπρία θαη ην άγρνο 

 

 Γηα λα κεηώζεη ηελ θηλεηηθόηεηα θαη ηελ αληίδξαζε πξνο ηελ νδνληηαηξηθή 
ζεξαπεία 

 

 Να βνεζήζεη ζηελ ζπλελλόεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ αζζελή 

 

 Να κεηώζεη ηελ αίζζεζε ηνπ πόλνπ 

 

 Να βνεζήζεη ηνλ αζζελή λα αληέμεη ζεξαπείεο κεγάιεο δηάξθεηαο 

 

 Γηα αζζελείο κε εηδηθέο αλάγθεο 

 

 Να κεηώζεη ηελ ηάζε γηα αλαγνύια 
 

 
  





Αξλεηηθά ηνπ πξωηνμεηδίνπ 

 Σε αζζελείο κε ππεξβνιηθή θνβία θάπνηε δελ είλαη αξθεηό 

 

 Αζζελείο κε θιεηζηνθνβία θαη αζζελείο πνιύ κηθξήο ειηθίαο, ζπλήζσο θάησ 

ησλ 3 εηώλ αδπλαηνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ 

 

 Αλάγθε γηα ζπλερή επηβεβαίσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο 

 

 Ο αζζελήο πξέπεη λα κπνξεί λα αλαπλέεη από ηε κύηε 

 

 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη πνλνθέθαιν γη’απηό ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε 100% 

νμπγόλνπ θαηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο 



Οδεγίεο πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ 

 Δίλαη θαιύηεξα ην παηδί ζαο λα κελ έρεη θάεη γηα 2 έσο 3 ώξεο πξηλ από ηελ 

επίζθεςε (γεκάην ζηνκάρη κπνξεί λα πξνθαιέζεη εκεηό)  

 

 Αλαθέξεηε ηπρόλ αλαπλεπζηηθό πξόβιεκα ζηνλ νδνληίαηξν ζαο 

(πεξηνξηζκόο απνηειεζκαηηθόηεηαο ) 

 

 Αλαθέξεηε αλ ην παηδί ζαο έρεη πάξεη θάπνην άιιν θάξκαθν ηελ εκέξα ηνπ 

ξαληεβνύ 



 Παηδηά κε εμαηξεηηθή δπζθνιία ρεηξηζκνύ θαη πξνζέγγηζεο, πνπ 

αδπλαηνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ, θνβηθά παηδηά, παηδηά πνιύ κηθξά ζε 

ειηθία ή παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ππνβάιινληαη ζε γεληθή 

αλαηζζεζία 

 

 Δίλαη πνιύ αζθαιήο θαη ππνβάιιεηαη ζε πιήξσο εμνπιηζκέλε 

ρεηξνπξγηθή αίζνπζα από επαγγεικαηία αλαηζζεζηνιόγν 

 

 Τν παηδί εηζάγεηαη ην πξσί θαη απνρσξεί ζπλήζσο λσξίο ην 

απόγεπκα 

 

 

Γεληθή Αλαηζζεζία  



Αληελδείμεηο ηνπ πξωηνμεηδίνπ 

 
 Φξόληα απνθξαθηηθή πάζεζε ησλ πλεπκόλσλ 

 

 Αδπλακία αλαπλνήο από ηε κύηε 

 

 Σνβαξή ςπρηαηξηθή αζζέλεηα 

 

 Αλεπάξθεηα βηηακίλεο B12 

 

 Νεπξνκπηθέο αζζέλεηεο όπσο ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο 

 

 Καξθηλνπαζείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ρεκεηνζεξαπεία κε Bleomycin 

 

 1o ηξίκελν ηεο εγθπκνζύλεο 



     Ζ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΕΩΣΟΤ/ΟΞΤΓΟΝΟΤ 

ΔΗΝΑΗ ΜΗΑ ΑΦΑΛΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ Ζ 

ΟΠΟΗΑ ΔΛΔΓΥΔΗ ΣΟΝ ΠΟΝΟ ΚΑΗ ΖΡΔΜΔΗ ΣΟΝ ΑΘΔΝΖ 



Δξωηήζεηο ;;;  


